
                                               
 
 
 

 

  ฉบบัที ่85 /2561                              
17 ตุลาคม 2561 

 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศรายช่ือ 79 บจ. หุ้นยัง่ยืน ประจ าปี 2561 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศรายช่ือหุ้นยัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment: THSI ประจ าปี 2561 
จ านวน 79 บริษทัจดทะเบียน (บจ.) เพ่ิมขึ้น 14 บจ. จากปี 2560 สะท้อนให้เหน็ว่า บจ. ไทยให้ความส าคญั 
ในการพฒันาองคก์รให้เติบโตอย่างมัน่คงต่อเน่ืองในระยะยาว โดยค านึงถึงการบริหารจดัการความเส่ียง
อย่างรอบด้าน การน านวตักรรมมาขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัภายใต้ปัจจยัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น รวมทัง้การด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สงัคม 
และส่ิงแวดล้อม 
 
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จ ัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2561 บจ.  
ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกจิเพื่อความยัง่ยนืมากขึ้น เหน็ได้จากการที่ บจ. สนใจเขา้ร่วมประเมนิความยัง่ยนื
เพิม่ขึน้จาก 90 บจ. เป็น 114 บจ. และม ีบจ. อยู่ในรายชื่อหุน้ยัง่ยนื หรอื Thailand Sustainability Investment: THSI 
79 บจ. เพิม่ขึน้ 14 บจ. จาก 65 บจ. ในปีทีผ่่านมา ทัง้นี้ การส่งเสรมิให ้บจ. ตระหนักถงึความส าคญัและมคีวามรู้
ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ถือเป็นภารกิจส าคญัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
ทีด่ าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งคุณภาพ บจ. ท าใหต้ลาดทุนไทยเกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืในระดบัประเทศ 
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ "To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone" มุ่งหวงัใหต้ลาดทุนไทยเป็นประโยชน์
ต่อทุกภาคส่วน รวมทัง้ให้ผูล้งทุนมเีครื่องมอืช่วยพจิารณาการลงทุนตามแนวทางการลงทุนอย่างมคีวามรบัผดิชอบ
เพื่อสรา้งโอกาสการไดร้บัผลตอบแทนในระยะยาว ทัง้นี้ รายชื่อหุน้ยัง่ยนืทีป่ระกาศในครัง้นี้ จะน าไปใชใ้นการคดัเลอืก
เพื่อจดัท าดชันี SETTHSI ปี 2562 ซึง่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัท าขึน้เพื่อเป็นเครื่องมอืเปรยีบเทยีบผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Benchmark) ในหุน้ยัง่ยนื 
 
ส าหรบั 79 บจ. ทีอ่ยู่ในรายชื่อหุน้ยัง่ยนืในปี 2561 เป็น บจ. ใน SET 73 บจ. และ mai 6 บจ. มมีูลค่าหลกัทรพัยต์าม
ราคาตลาด (market capitalization) รวม 10.59 ลา้นลา้นบาท คดิเป็น 59.80% เมื่อเทยีบกบัมูลค่าหลกัทรพัยต์าม
ราคาตลาดทัง้หมดของ SET และ mai ซึง่เท่ากบั 17.71 ลา้นลา้นบาท หากพจิารณาอตัราผลตอบแทนเงนิปันผลเฉลีย่
ของหุ้นยัง่ยืนอยู่ที่ 3.91% สูงกว่าอตัราผลตอบแทนเงินปันผลของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยรวมซึ่งมคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่
3.62%   โดยหุน้ยัง่ยนืมจี านวนสงูสดุอยู่ในกลุ่มทรพัยากร 17 บจ. อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 14 บจ. 
และอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม 13 บจ. ตามล าดบั ทัง้นี้ เป็นหุ้นที่มมีูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดสูงกว่า  
1 แสนลา้นบาท 25 บจ.  มูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดระหว่าง 1 หมื่นลา้นบาท ถงึ 1 แสนลา้นบาท 26 บจ. และ
มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดต ่ากว่า 1 หมื่นลา้นบาท 28 บจ. (ขอ้มลู ณ วนัที ่10 ตุลาคม 2561)  
 
การจดัท ารายชื่อหุ้นยัง่ยนื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ คดัเลอืกจาก บจ. ที่สมคัรใจเขา้ร่วมตอบแบบประเมนิความยัง่ยนืที่
ครอบคลุมค าถามในมติิสิง่แวดล้อม สงัคม และเศรษฐกจิซึ่งรวมถึงบรรษัทภบิาล โดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ทบทวน
ค าถามในแบบประเมนิทุกปีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิททีม่กีารเปลีย่นแปลงในระดบัสากล ทัง้นี้ บจ. ทีผ่่านการคดัเลอืก
ในรายชื่อหุ้นยัง่ยนืต้องมคีะแนนจากการตอบแบบประเมนิความยัง่ยนือย่างน้อย 50% ในแต่ละมติิของสิง่แวดล้อม 
สงัคม และเศรษฐกจิซึ่งรวมถึงบรรษทัภบิาล หรอืเป็น บจ. ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้เป็นสมาชกิของ DJSI รวมทัง้มี
คุณสมบตัติามเกณฑท์ีก่ าหนด เช่น การประเมนิคุณภาพรายงานดา้นบรรษทัภบิาล ผลประกอบการดา้นก าไรสทุธแิละ 
 
 



 

 
 
 
 
สว่นของผูถ้อืหุน้ การก ากบัดแูลในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัขิอง บจ. และการไม่สรา้งผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม
สงัคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น โดยมีคณะท างานเพื่อการลงทุนอย่างยัง่ยืนซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
บรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และหน่วยงานในตลาดทุน เป็นผูก้ลัน่กรองใหก้ระบวนการคดัเลอืกมคีวาม
โปร่งใสและเชื่อถอืได ้
 
ผูส้นใจสามารถตดิตามรายชื่อไดท้ี ่www.set.or.th หรอืสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่srcenter@set.or.th 
 

 “SET…Make it Work for Everyone”  
 

สือ่มวลชนสอบถามขอ้มลูไดท้ีฝ่่ายสือ่สารองคก์ร สดุารตัน์  ตนัตเิวช 0 2009 9482 / ณฐัยา เมอืงแมน 0 2009 9488 / 
กนกวรรณ เขม็มาลยั 0 2009 9478 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:srcenter@set.or.th


                                               
 
 
 

 

 
เอกสารแนบ SET Release ฉบบัท่ี 85 /2561 

 

รายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่น Thailand Sustainability Investment 2018 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

กลุ่ม 1 บริษทัจดทะเบียนใน SET ท่ีมีมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดสูงกวา่ 100,000 ล้านบาท 

ADVANC บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

AOT บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

BAY ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 

BANPU บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)  

BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

BEM บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

CPALL บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

CPF บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

CPN บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

DTAC บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

EA บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 

EGCO บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  

HMPRO บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

INTUCH บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

IRPC บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน)  

IVL บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน)  

KBANK ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

MINT บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

PTT บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

PTTEP บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)  

PTTGC บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

SCB ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

SCC บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TOP บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)  

TRUE บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 



 

กลุ่ม 2 บริษทัจดทะเบียนใน SET ท่ีมีมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท 

BCP บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

BGRIM บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

BPP บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

CENTEL บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

CK บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

DELTA บรษิทั เดลตา้ อเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

KKP ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)  

PSH บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

PTG บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

RATCH บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

SPALI บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน)  

TASCO บรษิทั ทปิโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

TISCO บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

TTW บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่ม 3 บริษทัจดทะเบียนใน SET ท่ีมีมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท 

AH บรษิทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) 

AMATA บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

BAFS บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

EASTW บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

GFPT บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 

JWD บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

LPN บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

PCSGH บรษิทั พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

SC บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

STA บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน)  

SYNEX บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

THCOM บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  

TVO บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่ม 4 บริษทัจดทะเบียนใน SET ท่ีมีมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด ระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท 

BWG บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน)  

DRT บรษิทั ผลติภณัฑต์ราเพชร จ ากดั (มหาชน) 

HTC บรษิทั หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) 

IRC บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 



                                               
 
 
 

 

NYT บรษิทั นามยง เทอรม์นิลั จ ากดั (มหาชน)  

PM บรษิทั พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

S & J บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน)  

SAT บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  

SCG บรษิทั สหโคเจน (ชลบุร)ี จ ากดั (มหาชน) 

SNC บรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์จ ากดั (มหาชน) 

SYNTEC บรษิทั ซนิเทค็ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

TSC บรษิทั ไทยสตลีเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

TSTH บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

TTCL บรษิทั ททีซีแีอล จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่ม 5 บริษทัจดทะเบียนใน SET ท่ีมีมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

CFRESH บรษิทั ซเีฟรชอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน)  

NSI บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

PPP บรษิทั พรเีมยีร ์โพรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 

PT บรษิทั พรเีมยีร ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

SSSC บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน)  

TBSP บรษิทั ไทยบรติชิ ซเีคยีวรติี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

AGE บรษิทั เอเชยี กรนี เอนเนอจ ีจ ากดั (มหาชน) 

AKP บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน)  

CHO บรษิทั ช ทว ีจ ากดั (มหาชน)  

FPI บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

PPS บรษิทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

UAC บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
 

*รายชื่อบรษิทัจดทะเบยีนใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประกาศ ณ วนัที ่17 ตุลาคม 2561 
ขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการใหข้อ้มูลแก่ผูล้งทุนเท่านัน้ มใิช่การใหค้ าแนะน าดา้น
การลงทุนหรอืความเหน็ดา้นกฎหมาย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมไิดใ้หก้ารรบัรองในความถูกต้องของข้อมูล หรอืใน
เรื่องของการใชง้านทีต่อบสนองวตัถุประสงคเ์ฉพาะอื่นใด รวมทัง้ไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึน้ อนัเน่ืองมาจาก
การน าขอ้มลูไมว่า่สว่นหน่ึงสว่นใดหรอืทัง้หมดไปใชห้รอือา้งองิ หรอืเผยแพร่ไม่ว่าในลกัษณะใด ๆ นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิม่เตมิขอ้มูลไม่ว่าส่วนหน่ึงส่วนใดหรอืทัง้หมด รวมทัง้เปลี่ยนแปลง
รายชื่อ Thailand Sustainability Investment ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
 


